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Průběh obhajoby: 
Obhajobu zahájil doc. ing. Josef Hanuš, CSc. a předal vedení obhajoby 
prof. MUDr. P. Stránskému, protože jako školitel studenta nemůže být předsedajícím 
komise. Zápisem průběhu obhajoby byl pověřen doc. ing. J. Kremláček. Předsedající 
seznámil všechny přítomné s životopisem studenta a přehledem jeho publikační 
aktivity, přečetl stanovisko školitele a vedoucího školícího pracoviště. 
Uchazeč MUDr. Tomáš Nosek představil svoji prezentaci. 
Po jejím skončení přečetli svůj posudek oponenti MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. a prof. 
RNDr. Hana Kolářová, CSc. Student zaujal stanovisko k poznámkám oponentů, žádné 
další připomínky ani dotazy k práci nepřišly. 
Byla zahájena diskuse a student odpovídal na následující dotazy: 
Jaký je rozsah Vašich publikací vedený jako stať ve sborníku? -ful! textový článek. 
Kolik jste vytvořil e-kurzů? -od roku 2000 cca 20. 
Kolik jste vytvořil otázek v systému Moodle? -I 00, 60 jako jediný autor. 



Co znamená odlehčená forma dotazníku? - redukovali jsme počet otázek. 
Jak jsou studenti seznamováni s Moodle a jak jej hodnotí? - v rámci prakt. cvičení, 

mají menší problém než pedagogové. 
Používáte Moodle 2? - ano, je v něm implementován IT-MEDIK. 
Byly e-kurzy pod vedením pedagoga? - ano, po absolvování proběhlo diskusní fórum. 
Kde je kritérium pro použití/zamítnutí e-learningu? - nelze nahradit, simulace je 

daleko za realitou, e-lerning v medicíně je užitečný, pokud umožní získat více 
klinické praxe. 

Byla validována zjednodušená forma dotazníku? - nebyla. 
Existuje propojení mezi znalostními databázemi a e-learningem? - znalostní databáze 

existují (wikiskripta), problém je věrohodnost zdrojů. 
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